Vyberte si svůj oblíbený Večerníček:
28. 5.–3. 6.
O Kanafáskovi
4. 6.–1. 7.
Pat a Mat… a je to!
2. 7.–8. 7.
O raráši Mlíkovi
9. 7.–18. 7.
Pruhovaní kamarádi
19. 7.–25. 7.
Třída jako řemen
26. 7.–3. 8.
Příhody kocourka Damiána
4. 8.–16. 8.
O klukovi z plakátu – 2. řada
17. 8.–29. 8.
Toronto Tom – kocour z Ameriky
30. 8.–11. 9.
O makové panence
12. 9.–24. 9.
Kosí bratři

d etem

ČESKÁ TELEVIZE

^

Za celou Českou televizi chceme touto cestou
poděkovat všem našim divákům, malým i velkým,
za přízeň, kterou věnují našim pořadům.
Je to pro nás velká radost, ale i velká
odpovědnost. Doufáme, že vaše očekávání
nezklameme a těšíme se na shledanou
u televizních obrazovek!

www.ceskatelevize.cz

Každý den v sedm hodin přilétá Večerníček
s pohádkou na dobrou noc, kromě známých
a oblíbených hrdinů, jako jsou Bob a Bobek,
Káťa a Škubánek či Bubáci a hastrmani,
na vás v září čeká další řada Honzíka a Samuela,
v listopadu premiéra loutkového seriálu Hajadla,
v prosinci nová dobrodružství kachny Matyldy.
Kromě toho se letos pro Večerníček natáčí deset
nových seriálů!
Honzík a Samuel – 2. řada –
premiéra
1.10.–13.10. Byla jednou koťata
14.10.–24.10. Pučálkovic Amina
25.10.–19.11. Káťa a Škubánek
20.11.–26.11. Hajadla – premiéra
27.11.–3.12. Matylda
4.12.–10.12. Matylda – nové díly – premiéra
11.12.–23.12. Bob a Bobek – králíci
z klobouku
24.12.–31.12. Bubáci a hastrmani
www.ceskatelevize.cz/vecernicek
25. 9.–30. 9.

Kouzelnou školku se skřítkem Františkem,
Michalem, Majdou, dědou Lubinem, tetou Jitkou
a Dádou s jejími kosáky znají určitě nejenom děti
ze školek! Po celý týden, kromě soboty a neděle
vám všem přináší pohádky a veselé povídání,
zpívaní, malování i hry.
www.ceskatelevize.cz/skolka

Na Štědrý večer uvede Česká televize ﬁlm, který
se s velkým úspěchem promítá již v kinech:
pohádkový příběh plný laskavého humoru –
Anděl Páně.
www.ceskatelevize.cz/andelpane

Každou neděli od půl osmé čeká na děti Hřiště 7,
báječné místo plné her, pohádek, příběhů
a úžasných setkání. S kým? Třeba s průvodci
Martinem Dejdarem a Lucií Pernettovou – ale
také s Machem a Šebestovou, medvědy od
Kolína, včelkou Májou či námořními piráty a od
září i s Arabelou!
www.ceskatelevize.cz/hriste7

Bludiště – dynamická vědomostní a zábavná
soutěž nejen pro teenagery, ve které účastníci
prokazují odvahu, fantazii a znalosti.
Každou středu ji moderuje Roman Pastorek.
www.ceskatelevize.cz/bludiste
Medúza – Aleš Juchelka a Richard Krajčo uvádějí
každý čtvrtek hitparádu domácích a zahraničních
klipů. Muzika, soutěže, rozhovory, tipy, informace.
www.ceskatelevize.cz/meduza

V pátek odpoledne střídá Kouzelnou školku na
obrazovce povídání pro chytré a zvídavé děti –
pořady Pomáhejme si a Tykadlo!
www.ceskatelevize.cz/pomahejmesi
Sobota po poledni na druhém programu –
to je čas pro mladé, čas na hodinový
SuperPomeranč! Extrémní sporty, zábavu
a zajímavé hosty střídá excentrická hitparáda:
5 od Zellera!
www.ceskatelevize.cz/superpomeranc

TELEVIZNÍ STUDIO OSTRAVA

O Vánocích se mohou příznivci pohádek těšit na
nové příběhy. Dobrodružný se jmenuje Tajemství
Ďáblova chřtánu a prolíná se v něm minulost se
současností. Pohádky Sůva z nudlí, Poslední
kouzlo, Až kohout snese vejce, 100+1
princezna, Růženka řečená Šípková, O malíři
Adamovi budou samozřejmě o princeznách.
Čeká vás i pohádková detektivka se strašidlem –
Vřesový trůn, či vyprávění O dívce, která šlápla
na chléb.
www.ceskatelevize.cz/poradyaz/deti.html
V létě se začne točit seriál Škola Na Výsluní –
vesele i vážně o sedmácích z jedné školy před
zrušením, o jejich láskách, šílených příhodách
i školním oslovi.
Ve spolupráci České televize a nezávislých
producentů vznikají dva celovečerní ﬁlmy pro děti
i celou rodinu. Se společností Diamant Films,
s. r. o., vzniká výpravná pohádka Zlatá nitka,
v koprodukci se společností Artur Krensky Films,
s. r. o., se natáčí dobrodružný příběh Záhada
starého talismanu, který bude mít i seriálovou
verzi.

TELEVIZNÍ STUDIO BRNO
AZ-kvíz Junior – víkendová vědomostní soutěž pro
zvídavé teenagery, kteří během klání musí prokázat
nejen obdivuhodné vědomosti z nejrůznějších
oborů, ale také pohotovost, chladnokrevnost,
smysl pro strategii a schopnost kombinovat.
www.ceskatelevize.cz/azkviz-junior

O kominickém učni. Pohádkový příběh
o houževnatém sirotku Tomášovi, kterému přes
počáteční trpkost z nesplněného snu učarovalo
kominické řemeslo a po zásluze přineslo štěstí.

